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Úmysly Apoštolátu modlitby na október 

Všeobecný: Aby v najstarších kresťanských krajinách napredovala 

nová evanjelizácia. 

Misijný: Aby slávenie Svetového dňa misií prinieslo ovocie v 

obnovenom nadšení za evanjelizáciu. 

Úmysel KBS: Aby členovia ružencových bratstiev boli príkladom 

horlivosti v modlitbe a konaní skutkov lásky.   

V Austrálii neprešiel návrh zákona o legalizácii 

homosexuálnych zväzkov 

Canberra 26. septembra (TK KBS/RV CZ) - Návrh zákona o 

legalizácii homosexuálnych zväzkov neprešiel snemovňou 

reprezentantov austrálskeho parlamentu. Väčšina poslancov 

vrátane lídrov oboch majoritných strán hlasovala 98 hlasmi 

proti navrhovanému zákonu, 42 hlasov sa vyslovilo v jeho 

prospech. Väčšina labouristických poslancov hlasovalo podľa 

svojho svedomia a nie podľa straníckej línie a vyjadrila 

nesúhlas so zrovnoprávnením manželstva a zväzkov osôb 

rovnakého pohlavia. Nad výsledkom hlasovania vyjadrili 

spokojnosť viaceré kresťanské organizácie. Chris Meney, 

riaditeľ Centra pre život pri arcibiskupstve v Sydney vyhlásil, 

že hlasovanie potvrdzuje jediný právny výklad manželstva ako 

zväzku muža a 

ženy.  Návrh zákona bol zamietnutý pri prvom čítaní, sedem 

mesiacov po predložení. Očakáva sa, že dodatky k zákonu o 

manželstve z roku 1961 neprejdú ani v 

druhom čítaní. Hlasovanie austrálskeho parlamentu teda na 

niekoľko rokov odkladá možnosť redefinície manželstva, 

avšak nevylučuje zmeny v legislatíve jednotlivých federálnych 

štátov. Vláda Tasmánie a Nového Južného Walesu majú v 

programe legalizáciu sobášov ešte tento rok.  

V USA založili katolícke ženy hnutie proti 

porušovaniu náboženskej slobody 

New Orleans 26. septembra (ZENIT.org) - V New 

Orleans odštartovali viaceré katolícke ženy hnutie, ktoré 

vzniklo ako reakcia na porušovanie ich náboženskej 

slobody. Protest je odpoveďou na výzvu biskupov USA 

adresovanú americkým veriacim laikom, aby sa otvorene 

vyjadrili voči vládnemu mandátu v zdravotníctve. 

Zdravotnícky mandát HHS (Ministerstvo zdravotníctva a 

sociálnych služieb) by zaväzovalo zamestnávateľov v 

náboženských zariadeniach k tomu, aby financovali 

medikamenty podporujúce aborty, 

antikoncepčné prostriedky a sterilizáciu zamestnancov. 

Hnutie nazvané „America Code Blue“ plánovalo doručiť 

na kongres v rámci masovej listovej kampane v 

dohodnutom čase protestné listy v modrých obálkach. 

Podľa Sally Struggersovej, jednej z organizátoriek hnutia, 

by takéto načasovanie malo veľký účinok. „Je 

jednoduché, ignorovať e-maily a to by naozaj nebolo 

nápadné. Vytlačené farebné obálky vzbudia pozornosť 

poštových zamestnancov, úradníkov a snáď aj médií," 

povedala Struggersová. 

Akcia sa podľa nej mala pôvodne uskutočniť dávno pred 

voľbami, avšak kvôli prevažujúcej reakcii sa predĺžila až 

do termínu volieb. Zdôraznila, že organizácia má plnú 

podporu arcibiskupa Gregoryho Michaela Aymonda z 

New Orleansu. Ten poprosil organizáciu, aby zaslali 

každému kňazovi v New 

Orleans informačný materiál. „Arcibiskup Aymond z 

New Orleansu odporučil našu iniciatívu a účasť zo 105 

farností našej diecézy bola percentuálne veľmi vysoká," 

povedala Struggersová v rozhovore pre agentúru ZENIT. 

Ďalej pokračovala: „Poslali sme 25.000 listov v modrých 

obálkach s dnešným dátumom. Vychádzame z toho, 

že tento počet sa do 6. novembra 2012 zvýši v rámci 

samotného New Orleans na 40 – 50.000.“ Struggersová 

zdôraznila, že na zásielkovej kampani sa podieľalo 

mnoho 

ďalších štátov a vyzvala všetkých odporcov mandátu na 

podporu nasledovným sloganom: „Nič tým nestrácame, 

ak sa o to pokúsime. Ale veľa riskujeme, pokiaľ ostaneme 

nečinní!“ 

Za hanobenie do basy 

Plus jeden deň 
Ruský parlament sa zaoberá návrhom zákona, ktorý by 

mal spraviť z hanobenia viery trestný čin. Za urážku 

náboženského cítenia by na základe neho hrozili až tri 

roky za mrežami, za zneuctenie svätyne až päť rokov. 

Iniciatíva má v parlamente veľkú podporu. Návrh prišiel 

po odsúdení členiek punkovej skupiny Pussy Riot za ich 

protest v kostole. (sita) 

V Žiline sa konalo 

sympózium o 

svätých Cyrilovi a 

Metodovi 

Rádio Lumen 
 

Oslovovali rozum i 

srdce. Taký bol 

názov sympózia o 

svätých Cyrilovi a 

Metodovi, ktorý sa 

včera konal v 

priestoroch 

Diecézneho centra v 

Žiline. Stalo sa tak v 

rámci 3. ročníka 

Týždňa kresťanskej 

kultúry, 

organizovanom 

na území mesta v 

týchto dňoch. 

Sympózium 

Oslovovali rozum i 

srdce chcelo 

veriacim pomôcť čo 

najlepšie 

dešifrovať odkaz 

svätých Cyrila a 

Metoda. Podľa 

moderátora Zdenka 

Pupíka 

ponúkli pohľad do 

minulosti, ale chceli 

hlavne upriamiť 

pozornosť na 

súčasný život a tak budovať budúcnosť. Zdenko 

Pupík, moderátor sympózia: "Aby sme videli príklad, 

vzory, akých máme v podobe osôb Cyrila a Metoda, 

aby sme ich dokázali aplikovať na náš život osobný, 

rodinný, spoločenský." Júlia Kavecká, redaktorka: 

"Vývoj cyrilometodskej tradície v Čechách a na 

Morave, to už bola téma prvej prednášky prof. 

Miroslava Peusla, podľa ktorého je dnes táto úcta 

málo aktívna, aj keď verí, že ide len o prechodný 

stav." 

Prof. Miroslav Peusl: "Myslím že to nemôže 

zaniknúť, že to bude opäť raz takým nosnými 

pilierom, alebo jedným z nosných pilierov duchovnej 

obnovy." Júlia Kavecká, redaktorka: "O duchovnom 

odkazy svätých Cyrila a Metoda hovoril historik 

Branislav Dado. Podľa neho ich dielo nemalo len 

politický rozmer, ale najmä misionársky." Branislav 

Dado, historik: "Bolo to dielo dvoch ľudí a celého 

toho ich tímu, ktorí prišli ako misionári spolu s nimi 

z Byzantskej ríše, ktoré bolo zamerané na 

ohlasovanie evanjelia a šírenie a upevňovanie 

kresťanskej viery medzi našimi predkami." Júlia 

Kavecká, redaktorka: "Mozaiku pohľadov na 

solúnskych bratov cez apologetiku doplnil aj kazateľ 

Cirkvi bratskej Tibor Máhrik." Tibor Máhrik, kazateľ 

Cirkvi bratskej: "Apologetický odkaz Cyrila a 

Metoda jednou vetou by sa dal zhrnúť tak, aby sme 

boli hlboko zakorenení v Bohu, aby sme milovali 

ľudí okolo nás a boli pripravení a vybavení 

emocionálne, intelektuálne, sociálne a osobnostne 

tým ľuďom porozumieť a im živú vieru a evanjelium 

odkomunikovať." 

Konferencia biskupov 

Slovenska spustila novú 

verziu webovej stránky 

Rádio Lumen 

 

Konferencia biskupov 

Slovenska spustila novú 

verziu webovej stránky 

www.kbs.sk, ktorá sa zakladá 

na princípe poskytovania 

informácií a 

aktuálnych dokumentov zo 

života katolíckej cirkvi doma 

aj vo svete. Nový web 

nahrádza stránku, ktorá bola 

spustená v roku 2005. Web 

KBS obsahuje 

viac ako 1000 verejne 

prístupných dokumentov zo 

života katolíckej cirkvi na 

Slovensku i vo svete a stovky 

dokumentov pápežov. Nový 

rozmer elektronickej 

komunikácie je postavený aj 

na práci s viacerými odkazmi 

na iné katolícke 

internetového stránky. 
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Katarínske zvestiKatarínske zvesti  
10(16)/2012 

Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

V Katarínskych zvestiach môžete 

uverejňovať oznamy, blahoželania 

pri rôznych príležitostiach, 

spomienky na zosnulých, atď. 

Všetky bežné a 

najviac aktuálne 

správy nájdete na 

webovej stránke 

www.farasasa.sk 

Októbrový ruženec...  
 
Ruženec – dejiny našej spásy! 
Všetky pamiatky od matky sú nám drahé. Či je to 

drobnôstka alebo veľká vec, pamiatka je nám drahá, nie 
tak pre hodnotu samej veci, ako skôr pre hodnotu lásky 
matky, s akou nám ju zanechala. Stačí túto pamiatku 
zovrieť do dlane a cítime tlkot matkinho srdca. 
My – kresťania -deti Ježišovho Kríža, máme takúto 
vzácnu pamiatku od Matky Márie – svätý ruženec! 
Je pravda, že nezostrojila nám ho sama, nenavliekla 
nám na retiazku 50 perál ani drevených a ani zlatých. 

Napriek tomu ruženec má väčšiu cenu ako zlato, ako 
diamanty sveta! 
Najsvätejšia Panna ho zjavovala svätým dušiam, a keď 
prichádza z neba na zem, vždy ho sama zbožne drží vo 
svojich rukách. Pri každej návšteve prosí nevinné 
dietky: Modlite sa ruženec! 
Mariánski ctitelia z radov duchovenstva i laikov brali 
ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote 

kládli po svätej omši na prvé miesto. Pápež Ján XXIII. 
to potvrdil, keď povedal: “Kňaz po breviári, laik po 
svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho 
modliť.” 
Sám dal príklad, lebo denne sa modlieval celý 15 
desiatkový ruženec a to aj na pápežskej katedre. Kde 
bral na to čas? 
Kedy sa pýta láska k Matke na čas? Kedy čaká na 

úradné voľno?… 
Ruženec nie je jednoduchá reťaz perál. Ruženec je: 
-Reťaz, ktorá priťahuje nebo k nám a nás k nebu. 
-Reťaz, ktorá zakaždým pevnejšie sputnáva Satana a 
zakaždým ho robí bezmocnejším oproti nám. 
-Reťaz, ktorá nám dodáva silu Svätého Ducha, ktorý 
posilňoval vyznávačov a mučeníkov všetkých čias… 
Strasme zo seba to prázdne zdanie, že ruženec je len pre 
staré mamy… 

Starej matke je ruženec ozdobou trasúcich sa rúk. 
Mladému mužovi je kompasom, aby nevybočil ani 
napravo, ani naľavo, ale vždy priamo smeroval k Bohu. 
Mladej matke ostane posilou, aby upriamená na Božiu 
Matku čerpala odvahu pevne kráčať vedľa svojich detí, 
nech ich svet dvíha, alebo haní… 
A ostatným mladým? Bez ruženca sú ako bez zbrane 
proti presile! Mladí ďalej potrebujú ruženec ako chlieb! 

Ako sa nám chlieb nikdy nepreje, tak by sa nám nikdy 
nemal zunovať ani svätý ruženec! 
Ruženec potrebujeme ako vzduch, vodu a chlieb. 
Vďačnosť k Bohu a láska k Najsvätejšej Matke ho 
odporúčajú. 
Návrat k ružencu je návrat k Srdcu Matky! Na tomto 
srdci je dobre malému, i veľkému…”Ave, Ave, Ave, 
Mária…” 

Miriam Liptovská 
 
 

 

Ruženec v Sáse, v októbri,  

každy deň o 17.30.  

Prosíme, aby ružencové ruže viedli tento 

ruženec. 

V dňoch 1.10 -

6.10.2012 v 

núdzovom prípade 

kontaktujte farnosť 

Zvolen-mesto č.t. 

045 533 2122  

Posielajte Vaše deti na stretnutia 

eRka, ktoré sú každú sobotu o 9.00. 

Miništrantský oddych sa uskutočňuje 

na fare každú stredu večer po sv. 

omši. 

21. októbra v nedeľu bude farská 

zbierka. Peniaze sú určené na práce 

okolo fary (každu chvíľu sú nové 

problémy, napríklad komín) 

Poďakovania: 

 mužom, ktorí boli na brigade 

na fare. 

 všetkým, ktorí pripravovali 

Odpust Sedembolestnej. 

 všetkým, ktorí pripravovali 

Farske dožinky 2012. 

 p. Záchenskému za opravu 

žľábu. 

 všetkým, ktorí finančne 

podporujú rozvoj našej 

farnosti. 

Vstupenky na 

koncert „Posilnení 

vierou“ o Cyrilovi a 

Metodovi v Nitre 

budú sa predávať do 

nedeľe 7. októbra. 

Ak bude viac ako 40 

osôb, vybaví sa 

autobus (cena 

autobusu ešte nie je 

znamá). V inom 

prípade vybavíme 

dopravu autami do 

Nitry (kto bude 

potrebovať). Cena 

vstupenky do divadla 

je 10€. Koncert je 

organizovaný pod 

záštitou nitrianskeho 

biskupa mons. 

Viliama Judáka. 

Pozývame! 

Najbližšie udalosti, ktoré nás čakajú: 

 Odpust sv. Kataríny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. 

novembra. Na sv. omši tiež miništranti, ktorí sa 

pripravia, zložia miništrantský sľub. 

 Sv. Mikuláš, ktorý nás navštívi 9. decembra. 
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Poslednou zastávkou našej púte bola: 

ČENSTOCHOWA – JASNA GORA 

-  naposledy som tu bola v roku 1991, keď tam 
bol na návšteve Ján Pavol II. , človek, ktorý 

mne veľmi prirástol k srdcu, a aj keď už nie je 
medzi nami, aj tak ho nosím vo svojom srdci /a 
vždy aj budem /....  Ani sa mi nesnívalo o tom, 
že sa mi podarí ešte raz v živote, sa sem vrátiť, 
a predsa.... Moje vnútro sa tešilo, ako divé J   
Ten šťastný pocit, čo som mala vo svojom 
vnútri môže iba ten pochopiť, kto niečo 
podobné ako ja prežil. Spomienky na Jasnú 

Goru sú stále silné – aj po 

toľkých rokoch...  

V buse nás totiž upozornili, 
že na Jasnej Gore sa o 21hod 
obraz Matky Božej zakrýva 

pri spievaní piesni:  

Citujem: „/:Maryjo, Królowo 

Polski:/ 

                 /:Jestem pzzy 

tobie, pamietam, czuwam:/“ 

Preklad: „/: Mária, Kráľovná 

Poľska:/ 

               /: Som s Tebou, 

orodujem, bdiem:/“ 

a potom ho odokrývajú  až na 
druhý deň ráno o 6 hod za 

hlasných fanfár – trúb. Boli 
sme vyzvaní, aby sme 
nepremeškali túto príležitosť, 
keď už sme tu.... Tento proces 
sa opakuje každý deň.... Nič 
mi to síce nehovorilo, ale 
nechala som sa prekvapiť, 
lebo som bola zvedavá, aké to 

bude...  

Ubytovaní sme boli v kláštore, kde sa o nás 
dobre postarali. Moja dobrá kamarátka 
navrhla, aby sme sa nezabávali vybaľovaním 
vecí - bolo už veľa hodín - ale aby sme hneď 
po večeri išli na Jasnu Goru k Matke Božej, 
lebo tam býva stále veľa ľudí, dúfajúc, že sa 
dostaneme k Nej čo najbližšie, lebo má pre ňu 
kúpenú kytičku kvetov. Ale ak sa k nej 

nedostaneme /spolu sme boli 5 v partii/ , tak 
kytičku položí na iné miesto, že: veď je to 
jedno – úmysel bude.... dokončila svoje 
rozprávanie. Ja som jej na to – povedala : 
„Neboj sa, ak sa my k nej nedostaneme, ona 
natiahne ruku a kytičku si od Teba zoberie.“  
To bolo celé, čo som povedala – neviem prečo 
–len to tak zo mňa spontánne vyletelo. 

V kostole bolo veľmi veľa ľudí – doslova 
tlačenica, každý sa chcel dostať čo najbližšie 
k obrazu Matky Božej. Nám sa podarilo 
pretlačiť sa až ku stredným dverám, pot nám 
tiekol po tvári, nakoľko tam bolo veľmi dusno. 
Niektorí ľudia museli odísť, čo im prišlo 
nevoľno. Prišli sme tam skorej, tak že sme sa 
pridali k ľuďom, ktorí sa modlili ruženec – 

bolo to pre mňa srandovné , lebo všetci 
naokolo sa modlili po poľsky, a ja - miestami 
som sa pridala a modlila sa po poľský 
a miestami po slovenský J , ale v tú chvíľu 
som to neriešila, lebo počuť takí dav ľudí sa 
modliť ruženec je riadna sila. O 21.hod sa 
začala spievať spomínaná pieseň, na ktorú nás 
v buse upozornili. Vtedy mi to nič nehovorilo, 
ale keď sa to začalo spievať- a ten krásne 

zafarbený hlas organistu a k tomu dav ľudí – to 
bolo silné – zimomriavky po tele len tak behali 
a automaticky som sa pridala a spievala, ako 
keby som to poznala.... Keď si na to 

spomeniem, hneď by som sa vrátila do Poľska 
– a bez rozmýšľania by som si to namierila 
rovno na Jasnu Goru! Veľmi sa mi to páčilo. 
Obraz sa nezakryl, asi kvôli tomu, že na druhý 
deň sa tam konali Dožinky... Ľudia postupne 
odchádzali, ale stále ich bolo veľa. Našej partií 
sa predsa len podarilo prísť až dopredu, čo 
najbližšie k obrazu Matky Božej. Napriek 

zákazu som si aj tak urobila jednu fotku na 

pamiatku. Kamarátka mi naraz povedala, že 
kytička je predsa len pod obrazom Matky 
Božej – kývla na rehoľnú sestričku, ktorá tam 
chodila a poprosila ju, aby dala kvety Márií. 

Predtým ju však pobozkali – poslali bozk 
Nebeskej  Mamine... Ja som jej na to 
odpovedala: „Povedala som ti, že si tú kytičku 
od Teba zoberie? A zobrala – prostredníctvom 

rehoľnej sestričky“   

Pred obrazom som mala zmiešané pocity – 
šťastie a vzrušenie zároveň – bolo to veľa 
radostí naraz. Modlitba mi vôbec neprišla na 

rozum, aj keby som sa snažila. Moje telo to 
cítilo i bez slov. Naša partia sa rozhodla, že si 
pôjdu napísať svoje prosby na vyhradené 

miesto....  

Tak som sa pridala, pomysliac si: „veď hádam 
niečo napíšem, ale v tomto dave to bude ťažké 
sústrediť sa.“  Lenže ako som chytila pero, 
naraz sa mi myšlienky tak rozprúdili, že som 

nestačila písať – skoro za 2 celé strany malého 
zošita som napísala – sama som bola z toho 
v šoku, že kde sa to zrazu vo mne nabralo...  
Svoje prosby som vhodila tam, kde aj ostatní 
a išli sme naspäť na ubytovňu. Celou cestou 
sme si spievali pieseň : Maryjo Królowo 

Polski....  

Ešte chvíľu sme pobudli ako partia spolu 
a rozprávali sme sa a potom sme išli spať. 

Ráno, som vstala na budík – o 5.30 hod 
a rozmýšľala som, či pôjdem, alebo nepôjdem 

na 6 hod na Jasnu Goru – vypočuť si, aké to 
je , keď sa obraz odokrýva – na tie trúby som 
bola veľmi zvedavá a práve tá zvedavosť ma 
prinútila vstať a ísť znovu k obrazu k Matke 

Božej. Ľudí bolo veľmi veľa a pritom nebolo 
ani 6 hod. Niečo sa modlili – presne som tomu 
nerozumela, snažila som sa cez veľký dav – 
tlačenicu ľudí opäť sa dostať ku stredným 
dverám.... Obraz bol odokrytý, a keď som bola 
v strede, tak, aby som uvidela obraz, tak mi 
mysľou prešlo: „No, už som Ťa Matka videla, 
už môžem ísť“. Netuším prečo som mala opäť 

potrebu prísť sem- jednoducho som tam 

musela ísť, lebo ma niečo na to miesto 
ťahalo... Akurát začala sv.omša, tak som na 
chvíľu vonku počúvala ten úžasne krásny hlas 
organistu a nechala sa unášať zvláštnym 

zážitkom, ktorý som mala, keď som počula tie 
fanfáry- trúby. Ja som síce bola z detstva 
zvyknutá na dychové nástroje, nakoľko sa to 
u nás na procesie a na väčšie sviatky používalo 
– ale toto bolo niečo iné – neobyčajné. Jedným 
slovom : krásne... Jednu chybu to malo – 
trvalo to na môj vkus krátko, tak sa mi to 
veľmi páčilo, a to je už čo povedať. Ako tak 

rozmýšľajúc kráčam, naraz som sa ocitla pred 
vstupnou bránou a môj šťastný pohľad skončil 
na východe slnka. Ostala som stáť a kochala sa 
krásou neba – tie zaujímavé tvary oblakov a tá 
zaujímavá farba – nádhera – škoda, že som 

nemala pri sebe fotoaparát... 

Keď si teraz tak na to spätne spomínam, mám 
slzy v očiach... Čo všetko nám ešte má ten 

Najvyšší dať, aby sme pochopili, ako Nás 
nekonečne miluje??? Pane, naša zaslepenosť je 
nepochopiteľná, sami hazardujeme s tým, čo 
máme. Vôbec si nevážime Tvoje dary a 
Milosti a stále sa vyhovárame 
a ospravedlňujeme sa... Vynaložiť nejaké 
úsilie na to, aby sme boli aspoň o kúsok lepší, 
by bolo asi pod našu úroveň. Pokoru radšej 
skrývame, ako keby sme si mali uznať svoju 

slabosť a hriešnosť. A Ty  nás i napriek tomu 
zahŕňaš nepochopiteľnou Láskou. Učíš nás cez 
naše choroby, trápenia a bolesti stať sa 
silnejšími a odolnejšími.... Posielaš nám do 
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Vďaka za odpust Sedembolestnej Panny Márie. S vďačnosťou naplnení veriaci zo  Bzovskej Lehôtky, touto cestou  sa ešte raz vraciame  

k 15. septembru 2012. Bol to nezabudnuteľný deň... Matka Sedembolestná bola v ten deň iste s nami, pretože orodovala za nás a vyprosila 

u svojho Syna  vysnívané počasie. Bolo to umocnené ešte príchodom pútnikov z našej farnosti –Sása  na čele s dôstojným otcom farnosti  

Adamom Cyrylom. Aj prítomnosť pozvaných kňazov nám imponovala. Bolo to pre nás veľké povzbudenie. Touto cestou chceme poďa-

kovať všetkým, ktorí sa zúčastnili  a všetkým,  ktorí prispeli. Každý svojim spôsobom. Veriaci, ktorí sú  zdravotne slabší prispeli  finančne 

a ktorí sú  silnejší  prispeli prácou  i organizáciou. Preto Vám Pán Boh zaplať za všetko  a najviac za modlitby  a udelené milosti! Ale na  

poprednom mieste tejto slávnosti stál  a bez   Neho  by sme  to neuskutočnili náš  dôstojný  Otec Adam Cyryl  ďakujeme  Pán Boh zaplať.                                     

Veriaci  z filiálky Bzovská Lehôtka   

Dožinky 2012 

 Na slávnostnom poďakovaní za tohtoročnú úrodu – dožinkách sa podieľalo mnoho farníkov, či už finančnou podporou alebo pomo-

cou pri samotnom organizovaní tejto krásnej akcie, začo im patrí veľké PÁN BOH ZAPLAŤ, takisto veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí 

sa tohto podujatia zúčastnili a podporili ho dobrou náladou, modlitbami a ochotou pomôcť.  

Pliešovce Sása 

cesty určitých správnych ľudí, aby si nás 
nasmeroval na správnu cestu. Stále sa o nás 
staráš a my to stále berieme ako 
samozrejmosť. Bože, prosím Ťa vylieč nás - 

našu Farnosť – otvor nám oči, uši a aj srdce, 
ktoré máme veľa krát z kameňa, aby sme sa 
svojimi životmi snažili Ťa chváliť 
a zvelebovať, a ďakovali Ti za Tvoje 

dobrodenia. Amen.  

....ešte sa vrátim späť do Poľska – na Jasnú 
Goru. V tento deň – v nedeľu - sme po 
raňajkách, ktoré boli o 8 hod, mali v kaplnke 

Ranné chvály, potom nasledoval voľný 
program, ktorý si vyplnil každý, ako uznal za 
vhodné – my s kamarátkou sme boli pozrieť 

krásny výhľad z kostolnej veže, okrem 
Krížovej cesty sme sledovali aj zaujímavé 
výtvory pri príležitosti Dožiniek, popozerali 
sme tie krásne vyzdobené kostoly – to bola 

„pohádka“ – vždy mi táto nádhera pripomenie 
môj rodný domov....  ; o 12hod bol obed a o 14 
hod bola sv.omšu na Jasnej Gore v kaplnke 
Božského srdca... /nepamätám si presný 
názov/, ktorú nám odslúžil náš vdp. ACG . Po 
svätej omši sme sa vrátili do kláštora, kde sme 
mali zaparkovaný bus a odtiaľ sme sa vydali 
na cestu domov. Pane, s veľkým nadšením 

v srdci Ti úprimne ďakujem za chvíle, ktoré 
som opäť mohla stráviť v Poľsku - na púti. 
Odreagovanie od rodiny, ktorá ma maximálne 

psychicky vyčerpáva a nabratie nových 
duchovným síl som už veľmi potrebovala. 
Nebolo síce úplne na 100 % ideálne počasie, 
ale mne to vôbec neprekážalo. Dôležité bolo, 

že som sa mohla zastaviť a byť s Tebou  a bolo 
mi perfektne. Naučil si ma, že nemám zabúdať 
na P.Máriu, že tak ako každé dieťa má svoju 
biologickú maminu, tak má aj Nebeskú. A aj 
keď sa stále mysľou vraciam do 
Censtochowej, dúfam, že som tam nebola 
naposledy. Túžim sa tam vrátiť toľko krát, 
koľko krát to bude možné....  Ďakujem, že ste 

nás po celý čas na ceste ochraňovali a tak sme 
sa mohli nielen zúčastniť púte, ale aj šťastne 

bez problémov vrátiť domov. Amen  Z.T. 


